Boekbekendstelling

Gids vir volwasse katkisante

selfstudies vir verdere nadenke. Só kan die gespreksgids
deur persone alleen deurgewerk word. Die bedoeling is
waarskynlik dat die gesprekke op ’n Sondag deurgewerk
word en die selfstudies dan een per dag gedurende die
week wat volg.

Titel: Gespreksgids: Belydenis
van geloof
Subtitel: Verrassende veelkleurige
fasette van geloof (Bely en lewe)
Skrywer: Johannes Mouton
Uitgewer: Bybel-Media (Jeugfokus)
Prys: R55

Elke gesprek word verdeel in die kategorieë van: Vind rus,
Terugvoer, Inleidende vrae, Verhelderende opmerkings,
Om saam oor te dink en gesels, en Gebedstyd. ’n Kort
beskrywing om oor na te dink, word by elkeen geplaas.

Hierdie boekie wil persone begelei wat volwasse katkisasie
wil doen met die doel om openbare belydenis van geloof
af te lê. Dit is in die vorm van ’n gespreksgids wat kort en
duidelike besprekings gee.
Ses afdelings in die boek fokus op God; myself; die kerk; die
gemeente; die omgewing; en hoe ek glo en bely. Die bylaes
bevat die tien gebooie, die Apostoliese Geloofsbelydenis,
die Ons Vader, en Gestuur – die manifes.
Gelowiges leef in verhoudings. Vyf verhoudings word
hanteer: Ons verhouding met God, ons verhouding met
onsself, ons verhouding met die kerk, ons verhouding met
ons gemeente, en ons verhouding met ons omgewing.
Dié vyf verhoudings vorm elkeen ’n afsonderlike
gespreksgeleentheid.
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Die selfstudies word in soortgelyke kategorieë verdeel. Die
gebedstye is nie voorskriftelik nie, en fokus op oordenking
van ’n bepaalde tema.
Die laaste gesprek bespreek die aflegging van
geloofsbelydenis. Die vrae van geloofsbelydenis word
bespreek, alhoewel aanvaar word dat die antwoord op
elke vraag Ja sal wees. Geen opsie vir Nee of Wag word
gegee nie, wat ’n goeie bydrae sou wees.
Die gesprekgids is egter meer vir gebruik in die NG Kerk.
Gesprek 3 handel byvoorbeeld spesifiek oor die NG Kerk
se herkoms van die Reformasie. Dáár word gestel dat die
NG Kerk bekendstaan as ’n “belydeniskerk”. Daar word na
verskeie dokumente en besluite van die NG Kerk verwys.
Hierdie gespreksgids bou op twee ander dokumente van
die NG Kerk, wat dalk nie vir ander lesers beskikbaar kan
wees nie. Reeds in die inleiding word gemeld: “Gestuur en
die boek Bely en Lewe 2: Kategeseboek vir volwassenes
vorm saam die grondslag en uitgangspunt van hierdie
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gespreksgids.” Gestuur word wel as bylaag bygevoeg
maar Bely en Lewe 2 nie.

en die belangrikste amp, wat vreemd voorkom en maklik
verkeerd verstaan kan word.

Die gespreksgids kan egter met enkele aanpassings
bruikbaar wees in ander gereformeerde kerke. Leiding
deur ’n leraar sal nuttig wees.

Die Kindernagmaal word ook uiteraard positief aanvaar
en benader. Dit kan in ander gereformeerde kerke
problematies wees.

Sterk klem word op die missionêre roeping van elke
gelowige, die gemeente en die kerk geplaas. In elkeen van
die verhoudings kom dié missionaat ter sprake. Die etiese
gedrag van gelowiges in die missionaat word beklemtoon.
Ons leef God se sending uit deur ons woorde en dade (bl
76).

’n Goeie beskrywing van die Bybel word gegee op Dag 6
van Gesprek 1. Goeie riglyne word gegee vir die lees en
interpretasie van die Bybel.

Reeds op Dag 1 word na die belydenis van Nicea verwys,
maar die belydenisskrifte (net die drie formuliere van
eenheid) word eers heelwat later in Gesprek 3 verduidelik.
Dit kan dalk verwarrend wees vir nuwe gelowiges wat nie
noodwendig die belydenisskrifte en die rol daarvan in die
kerk ken nie.
Enkele terme in die gids val vreemd op die oor. Daar word
ook verwys na die amp van gelowige en gewone lidmaat,

Die gids is in ’n eenvoudige styl geskryf en verstaanbare
terme word gebruik vir persone wat nie in die kerk
grootgeword het nie en nie bekend is met kerklike terme
nie. Dit is geskik vir selfstudie maar nie vir klasgebruik nie.
Volwassenes wat werk en nie altyd tyd vir klas het nie, sal
baat vind by die selfstudiegedeeltes.
Oor die algemeen is dit ’n goeie maar ’n bykomende
gespreksgids vir volwasse katkisante. Daar sal egter
enkele aanpassings gedoen moet word vir gebruik buite
die NG Kerk. Die nodige leiding deur ’n leraar sal ook
nodig wees.
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